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የፌዳሪሌ መንግሥት አስፈጻሚ አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 

1263/2014 አንቀጽ 19(4) መሰረት የንግዴና ቀጠናዊ ትሥሥር ሚኒስቴር ይህንን መመሪያ 

አውጥቷሌ፡፡ 

አንቀጽ 1 አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የነዲጅ ውጤቶች የሥርጭት፣ የርክክብና የሽያጭ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 

904/2014” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 2 ትርጓሜ 

በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃለ አገባብ የተሇየ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፡-   

1/  “የነዲጅ ውጤት”  ማሇት ከተፈጥሮ ዴፍዴፍ ነዲጅ እና ከፔትሮሉየም ጋዝ፣ ባዮ-ፊውሌ 

ወይም ሴንተቲክ ነዲጅን ከማጣራት ወይም ከማቀናበር የተገኘ ንፁህ ወይም አግባብ ባሇው 

መንገዴ የተዯባሇቀ  የነዲጅ  ውጤት  ሆኖ  ቤንዚንን፣ ኬሮሲንን፣ ናፍጣን፣ ቀሊሌና ከባዴ 

ጥቁር ናፍጣንና የአውሮፕሊን ነዲጅን ያካትታሌ፣ 

2/  “የግብይት ተሣታፊ” ማሇት የነዲጅ ውጤቶችን የሚያስመጣ፣ የሚያጣራ፣ የሚያዯባሌቅ፣ 

የሚያከማች፣ የሚያከፋፍሌ፣ የሚቸረችር፣ የሚያጓጉዝ፣ የሚሌክ እና መሰሌ ተግባራትን 

እንዱያከናውን ፈቃዴ የተሰጠው ሰው ነው፤  

3/  “የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት” ማሇት ነዲጅና የኤላክትሪክ ሥራዎችን ሇማከናወን 

የተቋምና የሙያ ብቃትን በማረጋገጥ በባሇሥሌጣኑ የሚሰጥ የምስክር ወረቀት ነዉ፤  

4/ “ባሇሥሌጣን” ማሇት የነዲጅና ኢነርጂ ባሇስሌጣን ነው፡፡ 

5/ “ኩባንያ’’ ማሇት የነዲጅ ውጤቶችን ከኢትዮጵያ ነዲጅ አቅራቢ ዴርጅት በጅምሊ በመግዛት 

ሇማዯያዎች እና ሇቀጥታ ተጠቃሚዎች ሇማሠራጨት ህጋዊ የሥራ ፈቃዴ ያሇው ነው፡፡ 

6/  “ዴርጅት’’ ማሇት የኢትዮጵያ ነዲጅ አቅራቢ ዴርጅት ነዉ፡፡ 

7/  “የነዲጅ አዲይ” ማሇት ነዲጅን ከነዲጅ አከፋፋይ ኩባንያ ገዝቶ ሇተጠቃሚውና ነዲጅ ማዯያ 

በላሇባቸው ከተማና አካባቢዎች በችርቻሮ ሇሚቸረችር ሰው የሚሸጥ ነው፡፡   

8/  “ርክክብ” ማሇት ከወዯብና ከዳፖ የተጫኑ የነዲጅ ውጤቶችን በማዯያ ሊይ በአጓጓዡና 

በነዲጅ አዲዩ  መካከሌ የሚዯረግ የርክክብ ሥርዓት ነው፡፡  

9/ “ማጓጓዣ” ማሇት የነዲጅ ውጤቶችን ከወዯብና ከዳፖዎች በመጫን ወዯ ተሇያዩ የሀገሪቱ 

ክፍልች የሚያጓጉዝ የነዲጅ ቦቴ ነው፡፡ 
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አንቀጽ 3 የመመሪያው አስፈሊጊነት 

በነዲጅ የግብይት ሰንሰሇት ግሌፅነት ያሇው፣ ተጠያቂነትን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ፣ የነዲጅ 

ትራንስፖርትና የርክክብ ሥርዓት በመዘርጋት፣ የምርቶቹን ተዯራሽነትና የህብረተሰቡን 

ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ አስፈሇጊ ሆኖ በመገኘቱ ይህ መመሪያ ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

አንቀጽ 4 የተፈጻሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ ከወዯብ እስከ ነዲጅ ማዯያዎች ዴረስ ባሇው የሥርጭት፤የርክክብና የሽያጭ ሂዯት 

ሊይ ተሳታፊ በሆኑና የቁጥጥር  ሚና ባሊቸው አካሊት ሊይ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 5 የባሇሥሌጣኑ ተግባራት  

ባሇሥሌጣኑ የሚከተለትን ተግባራት ያከናውናሌ፡- 

1/ የነዲጅ ሥርጭትና ርክክብ መመሪያን ተግባራዊነት በተመሇከተ በክሌልች እና ከተማ 

አስተዲዯሮች የሚሠሩ ሥራዎችን ያስተባብራሌ፣ ይከታተሊሌ፣ 

2/ ነዲጅ ሇመጫን ወዯ ሥምሪት የሚገቡትን የማጓጓዣዎችና የማዯያዎችን መረጃ ከኩባንያዎች 

በመቀበሌ ሇዴርጅቱ ያስተሊሌፋሌ ፣ አፈጸጸሙን ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 

3/ ማጓጓዣዎቹ በተሰጣቸው የሥምሪት መዲረሻ በሆነው የነዲጅ ማዯያ ዯርሰው ማራገፋቸውንና 

ህጋዊ ርክክብ መፈጸሙን ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ በጉዞ ሊይ እያሇ በማስቆም መረጃ 

የማጣራትና ከመስመር/መዲረሻ ዉጭ ሲጓዝ የተገኘውን የነዲጅ ተሽከርካሪን በህግ ቁጥጥር 

ሥር እንዴውሌ ያዯርጋሌ፣  

4/ ከጅቡቲ ወዯብና ከማሰራጫ ዳፖዎች የተጫነው የነዲጅ ውጤት በመረካከቢያ ሰነዴ 

እንዱዘጋጅ ያዯርጋሌ፣ የነዲጅ ኩባንያዎችና ማዯያዎች ሥራ ሊይ እንዱያውለት 

ያስተባብራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 

5/ በዘርፉ ያለ የግብይት ተዋናዮች የተሰጣቸውን ተግባራት በተገቢው ሁኔታ መፈጸማቸውን 

ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፡፡ 

6/ ዕሇታዊ የነዲጅ ውጤቶች የጭነት መረጃ በሲስተም በማዯራጀት በክሌልች፣በከተሞችና 

በማዯያዎች መካከሌ ተዯራሽነትና ፍትሐዊነት መኖሩን ይከታተሊሌ፣ተገቢውን እርምጃ 

ይወስዲሌ፣ 
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7/ በአሳማኝ ምክንያቶች ሊይ ተመስርተው  የሚቀርቡ የመዲረሻ ሇውጥ ጥያቄዎችን መርምሮ 

ውሳኔ ይሰጣሌ፣ተገቢው ፈቃዴ ሳይሰጣቸው ስምሪት ሇውጥ በሚያዯርጉ ኩባንያዎች ሊይ 

አስተዲዯራዊ እርምጃ ይወስዲሌ፣ህጋዊ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፡፡ 

8/ የነዲጅ መስፈሪያ ዱስፔንሰርና መሇኪያዎች በየዓመቱ ካሉብሬት/በትክክሌ መስራታቸውን 

በማረጋግጥ/ ተዯርገው ስሇትክክሇኛነቱ የሚገሌጽ እስቲከር መሇጠፋቸውን ይከታተሊሌ 

ይቆጣጠራሌ፣   

አንቀጽ 6 የክሌልችና የከተማ አስተዲዯሮች የንግዴ ቢሮዎች ኃሊፊነት 

1/ በክሌሌ እና በከተማ መስተዲዴር ውስጥ ሇሚገኙ የነዲጅ ማዯያዎች በየቀኑ የሚሊኩትን 

የነዲጅ ውጤቶች መረጃ ከኢትዮጵያ ነዲጅ አቅራቢ ዴርጅት በመቀበሌ በተዋረዴ ሊለት 

የንግዴ ቢሮ አካሊትና የነዲጅ ማዯያዎች ያስተሊሌፋሌ፣  

2/ ነዲጅ ሇተሊከሇት የነዲጅ ማዯያ መዴረሱንና መራገፉን ያረጋግጣሌ፣ ከዚህ መመሪያ ጋር 

በተያያዘው ህጋዊ መረካከቢያ ሰነዴ አማካይነት ርክክብ እንዱፈጸም ያስተባብራሌ፣ 

ይከታተሊሌ፣ 

3/ የዞን ንግዴ መምሪያዎች እና የወረዲ ንግዴ ጽ/ቤቶች ክትትሌና ቁጥጥር እንዱያዴርጉ 

ያስተባብራሌ፤ በትክክሌ መፈጸሙን ያረጋግጣሌ፣ 

4/ ከዞን፣ ከወረዲዎችና ከከተማ መስተዲዴሮች የነዲጅ አቅርቦትና ሥርጭትን የተመሇከቱ 

ሪፖርቶችን አዯራጅቶ ሇሚኒስቴር መ/ቤቱ ና ሇባሇሥሌጣኑ ያስተሊሌፋሌ፡፡ 

አንቀጽ 7 የዞን ንግዴ መምሪያ የሥራ ኃሊፊነት 

1/ ከክሌሌ ንግዴ ቢሮ የሚሊክሇትን ዕሇታዊ የነዲጅ ስርጭት መረጃ በሥሩ ሇሚገኙ 

ወረዲዎችና ከተሞች ያሰራጫሌ፤ በመረጃው መሠረት ነዲጁ በተመዯበሊቸው ማዯያዎች 

ስሇመዴረሱና ተገቢው ርክክብ ስሇመፈጸሙ በሚሊክሇት ዕሇታዊ የርክክብ ሪፖርት 

መሠረት ክትትሌ ያዯርጋሌ፤  ወረዲዎችንና ከተሞችን ያስተባብራሌ፣  

2/ በተመዯበሇት ከተማና ነዲጅ ማዯያ በወቅቱ ያሌዯረሰ ወይም ሳይዯርስ የቀረ የነዲጅ ቦቴን 

በተመሇከተ ተገቢው ክትትሌ እንዱዯረግ ሇክሌለ የንግዴ ቢሮ ከዝርዝር መረጃ ጋር 

ያሳውቃሌ፤ 

3/ ነዲጅ ማዯያዎች የተራገፈውን ነዲጅ ሇተጠቃሚው በትክክሌ እየተሸጠ መሆኑንና 

እንዲስፈሊጊነቱ ማዯያ በላሇባቸው ከተማዎችና አካባቢዎች በተዘረጋው ሥርዓት መሠረት 
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እየተከፋፈሇ ስሇመሆኑ ሇማረጋገጥ በወረዲዎችና በከተሞች የሚዯረገውን የክትትሌና 

የቁጥጥር ሥራዎችን ያስተባብራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ በየወሩ ሇክሌሌ ንግዴ ቢሮ ሪፖርት 

ያዯርጋሌ፡፡ 

አንቀጽ 8 የከተማ ወይም የወረዲ ንግዴ ጽ/ቤት የሥራ ኃሊፊነት 

1/ ነዲጅ አዲዩ የነዲጅ መረካከቢያ እና የሽያጭ ሰነድችን አዯራጅቶ መያዙን ይቆጣጠራሌ፣ 

2/ በከተማው ወይም በወረዲው የነዲጅ ሥርጭት፣ ርክክብና የሽያጭ አፈፃፀሙን የሚከታተሌ  

ባሇሙያ በቋሚነት ይመዴባሌ፤ አፈፃፀሙንም ይከታተሊሌ፤  

3/ የተመዯበው ባሇሙያ አስቀዴሞ በሚዯርሰው ዕሇታዊ የጭነት መረጃ መሰረት ተገቢውን 

ክትትሌ በማዴረግና በቦታው ሊይ በመገኘት የተሣሇጠ ርክክብ እንዱፈፀም ማዴረግ 

አሇበት፤ 

4/ ሇማዯያው የተሊከው የነዲጅ ቦቴ በቦታው ዯርሶ ከማራገፉ በፊት እሽጉ ያሌተከፈተ 

መሆኑንና የተሊከው የነዲጅ መጠን በትክክሌ መራገፉን በማረጋገጥ ከዚህ መመሪያ ጋር 

ተያይዞ ባሇው የመረካከቢያ መዝገብ ሊይ እንዱመዘገብ በማዴረግ በአሽከርካሪውና በነዲጅ 

አዲዩ መካከሌ ርክክብ መፈጸሙን ባሇሙያው ማረጋገጥ አሇበት፤ በባሇሙያው 

የተፈረመበትና የወረዲው ንግዴ ፅ/ቤት ማህተም የተዯረገበት የርክክብ ማስረጃ ሇሾፌሩና 

ሇነዲጅ አዲዩ ይሰጣሌ፤ 

5/ በነዲጅ ማዯያው የተራገፈው ነዲጅ በሚኒስቴር መ/ቤቱ በተወሰነው የችርቻሮ ዋጋ መሠረት 

ሇተጠቃሚው እየተሸጠ መሆኑን ይከታተሊሌ፣ይቆጣጠራሌ፣   

6/ በነዲጅ ማዯያ የተራገፈውና የተሸጠው የነዲጅ ዓይነትና መጠን በየወሩ ሇዞኑ ንግዴ ጽ/ቤት 

ሪፖርት ያዯርጋሌ፣  

7/ የነዲጅ መስፈሪያ ዱስፔንሰርና መሇኪያዎች በየዓመቱ ካሉብሬት/በትክክሌ መስራታቸውን 

በማረጋግጥ/ ስሇትክክሇኛነቱ የሚገሌጽ እስቲከር መሇጠፍ አሇባቸው፣ 

8/ በመመሪያው መሠረት በማይፈጽሙ አካሊት ሊይ አስተዲዯራዊና ህጋዊ እርምጃ ይወስዲሌ፤ 

እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፤ 
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አንቀጽ 9 የኢትዮጵያ ነዲጅ አቅራቢ ዴርጅት ኃሊፊነት 

1/ ከባሇሥሌጣኑ በሚሊክሇት የነዲጅ ማዯያዎችና የማጓጓዣ ቦቴዎች መረጃ መሠረት የነዲጅ 

ሽያጭና የጭነት አገሌግልት ከተሟሊ የጉዞ ሰነድች ጋር ይሰጣሌ፣   

2/ የነዲጅ ቦቴዎች ከወዯብ ወይም ከአገር ውስጥ ዳፖዎች ነዲጅ ጭነው ከመውጣታቸው በፊት 

የነዲጅ ተረካቢ መዲረሻ የሚያመሊክት ክሌሌ፣ከተማ፣የነዲጅ ማዯያውና የባሇቤቱ ስም፣ 

የተሸከርካሪው ታርጋ ቁጥር፣ የጫነው የነዲጅ ዓይነትና መጠን፣የሾፌሩ ሥምና ስሌክ ቁጥር 

እንዱሁም የነዲጅ የጭነት ሰነዴ (FDC) ቁጥር የያዘ ጽሑፍ ከረዲት ሾፌሩ መቀመጫ ፊት 

ሇፊት ባሇው ሥፍራ መሇጠፍ አሇበት፣ 

3/ የየዕሇቱን የነዲጅ ውጤቶች የሥርጭት መረጃ ሇባሇሥሌጣኑና ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

በየቀኑ ያስተሊሌፋሌ፣ 

4/ በሚኒስቴሩ በሚወሰነው የጊዜ ገዯብ መሠረት ሇጭነት የሚቀርቡ የነዲጅ ቦቴዎች የጂ.ፒ.ኤስ 

ቴክኖልጂ የተገጠመሊቸው መሆኑን በማረጋገጥ አገሌግልት እንዱያገኙ ያዯርጋሌ 

5/ ከወዯብ ወይም ከሀገር ውስጥ ዳፖዎች ነዲጅ የጫነ ማጓጓዣ በተመዯበሇት መዲረሻ 

በማዴረስ  ነዲጁን ስሇማራገፉና ተገቢውን ርክክብ ስሇመፈፀሙ ከወረዲው ወይም ከከተማ 

አስተዲዯሩ ንግዴ ጽ/ቤት የተሰጠ ማስረጃ ሲያቀርብ ብቻ ሇአሽከርካሪው ቀጣይ የጭነት 

አገሌግልት ይሰጣሌ፣ 

6/ ይህ መመሪያ በሚኒስቴር መ/ቤቱ ከፀዯቀበት ቀን ጀምሮ ከስዴስት ወራት የዕፎይታ ጊዜ 

በኋሊ የየኩባንያቸውን ዓርማ ወይም ምሌክት ሇጥፈው ሇሚቀርቡ የነዲጅ ቦቴዎች ብቻ 

አገሌግልት ይሰጣሌ፡ 

7/ ከባሇሥሌጣኑ በሚሰጠው የፅሁፍ ውሳኔ መሠረት የታገደ ኩባንያዎች፣ ማዯያዎችና 

ተሽከርካሪዎች እንዲይስተናገደ ያዯርጋሌ፣ 

አንቀጽ 10 የነዲጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች ኃሊፊነት 

1/ ይህን መመሪያ ሇማዯያዎች፣ ሇትራንስፖርት ማህበራትና ባሇንብረቶችና ሇአሽከርካሪዎች 

በማዴረስ እንዱያዉቁትና እንዱተገብሩት የማዴረግ ኃሊፊነት አሇበት፣ 

2/ የመንገደን ሁኔታ እና ርቀት በማገናዘብ አሽከርካሪው ከጭነት መነሻ እስከ መዲረሻው ዴረስ 

የሚወስዴበትን የጊዜ ገዯብ ይወስናሌ፡፡ ሇባሇሥሌጣኑና ሇሚመሇከታቸው ያሣውቃሌ፤ 

አፈጻጸሙንም ይከታተሊሌ፣ ከተቀመጠው የጊዜ ገዯብ በሊይ ዘግየተው በሚዯርሱ 

አሽከርካሪዎች ሊይ ተገቢውን የእረምት እርምጃ ይወስዲሌ፣ 
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3/ ነዲጅ የጫነ አሽከርካሪ ማሽከርከር የሚችሇው ከንጋቱ 10፡00 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2፡00 ሰዓት 

ባሇው ጊዜ ብቻ መሆኑን ሇአጓጓዡ በማሣወቅ ይከታተሊሌ፣ይቆጣጠራሌ፣   

4/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 3 የተገሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ ኩባንያዎች በተገሇፀው ገዯብ 

ውሰጥ የየራሣቸውን የማሸከርከር የጊዜ ገዯብ መወሰን ይችሊለ፤ 

5/ ኩባንየው የጭነት ስምሪት ሇዴርጅቱ ሲሰጥ ሇባሇሥሌጣኑ በኢሜይሌ ወይም በኢንተርኔት 

ወዱያውኑ ማሳወቅ አሇበት፣ 

6/ ነዲጅ ሇተጠቃሚው ህብረተሰብ ተዯራሽ እንዱሆን የእያንዲንደን የነዲጅ ማዯያ ፍሊጏትና 

ወቅታዊ አቅርቦቱን ያገናዘበ ፍትሃዊ  ስርጭት ማዴረግ አሇበት፣ 

7/ የነዲጅ አጓጓዥ ተሸከርካሪዎች ሥምሪት ሲሰጣቸውና ነዲጅ  ጭነው ሲንቀሳቀሱ  የተሟሊ 

የጭነት ሰነዴ መያዛቸውን ማረጋገጥ  አሇበት፣ 

8/ ከወዯብና ከሀገር ውስጥ ዳፖ የተጫነው ነዲጅ ሇታዘዘሇት ማዯያ ወይም ላሊ መዲረሻ 

በትክክሌ መዴረሱንና መራገፉን የመከታተሌና የማረጋገጥ  ሃሊፊነት አሇበት፤ ይህንኑ 

ሇባሇሥሌጣኑ በየቀኑ  የማሳወቅ አሇበት፣ ይህን ካሌፈጸመ  በህግ ተጠያቂ ይሆናሌ፤ 

9/ ሚኒስቴሩ በሚወስነው የጊዜ ገዯብ ውስጥ የኩባንያውና ከኩባንያው ጋር ውሌ ገብተው 

የሚሠሩ የነዲጅ ቦቴዎች ጂፒኤስ እንዱገጥሙ ማዴረግና መዯገፍ አሇበት፣ 

10/  በወዯብ፣ በመንገዴ ሊይ እና በመዲረሻ ቦታዎች የነዲጅ ቦቴዎች ሊይ አዯጋ ሲከሰት 

መንስኤዉን በመሇየት  በ24 ሰዓት ዉስጥ ሇባሇሥሌጣኑ ሪፖርት ማዴረግ አሇበት፣ 

11/  በኩባንያዉ ወይም በግሇሰብ የሚገነባው ማዯያ የኩባንያዉን የዯረጃና የዯህንነት 

መስፈርቶችን አሟሌቶ የተጠናቀቀ መሆኑን በማረጋገጥ ነዲጅ የማቅረብ ዉሌ መግባት 

አሇባት፣ 

12/  የአሽከርካሪዎችን የሥራ አፈጻጸም የመከታተሌ፣የማብቃትና ጉዴሇት ባሇባቸው ሊይ እርምጃ 

የመውሰዴ ሃሊፊነት አሇበት፣ 

13/  የቦቴ አሸከርካሪው አስቀዴሞ የጫነው ነዲጅ እንዱያዴርስ የታዘዘበት ማዯያ  ማዴረሱንና 

ማራገፉን  ሳያረጋገጥ ዲግም ስምሪት መስጠት የሇበትም 

14/  የእያንዲንደን ማዯያ፣ ተሸከርካሪና አሽከርካሪ ትክክሇኛ መረጃ አዯራጅቶ መያዝ አሇበት፤ 

15/  የመዲረሻ ስምሪት ሇውጥ ማዴረግ ሲያስፈሌገው በቂ ምክንያት መኖሩን  በማረጋገጥና 

ማስረጃ በማያያዝ ባሇሥሌጣኑን ማስፈቀዴ አሇበት፣ 

16/  በተሇያየ ምክንያት ከስምሪት የወጡ ተሸከርካሪዎችና ሥራ ያቆሙ ማዯያዎች ሥራ 

ካቆሙበት ቀን ጀምሮ በ10 ቀናት ውስጥ ሇባሇሥሌጣኑ ማሳወቅ አሇበት፣  
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17/  በነዲጅ ማዯያዎች የተተከለ የነዲጅ የመቅጃ ማሽኖችን የመጠገን እና ሇማዯያው 

ኦፕሬተርና ሠራተኞች ስሇነዲጅ አያያዝና ዯህንነት በተመሇከተ ስሌጠና መስጠት አሇበት፣ 

18/ በነዲጅ ግብይት ሇመሣተፍ የተዘጋጁ አዲዱስ ተሸከርካሪዎችና ማዯያዎች ሥራ 

ከመጀመራቸው በፊት  ሇባሇሥሌጣኑ ማሳወቅና ማስመዝገብ አሇበት፣ 

19/ ይህ መመሪያ በሚኒስቴሩ ከፀዯቀበት ቀን ጀምሮ ባለት የስዴስት ወራት  ጊዜ ውስጥ 

የሚያስተዲዴራቸው ቦቴዎች በሙለ የኩባንያውን ዓርማ ወይም ምሌክት ሇጥፋው 

እንዱሰማሩ ያዯርጋሌ፤ 

20/  ሥራ ባቆመና በጥገና ሊይ ባሇ የነዲጅ ማዯያ ስም ነዲጅ መሸጥም ሆነ መጫን የሇበትም፣ 

21/  በአንዴ ማዯያ ስም የተጫነን ነዲጅ ሇሁሇት ማዯያዎች ማካፈሌ ካስፈሇገ ከመነሻው 

በሁሇቱም ማዯያዎች ስም የጉዞ ሰነዴ መዘጋጀት አሇበት፤ ይህን ማዴረግ ያሌተቻሇ እንዯሆነ 

ቦቴው ከመዴረሱ በፊት የሁሇተኛውን ማዯያ ሥም ሇሚመሇከታቸው አካሊት ማሣወቅ 

አሇበት፤ 

22/  ከወዯብና ከዳፖ የተጫነው ነዲጅ በእያንዲንደ ነዲጅ ማዯያ ዯርሶ በመረካከቢያ ሰነዴ 

ርክክብ እንዱዯረግ ማዴረግ አሇበት፣ 

23/  የነዲጅ ኩባንያዎች የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን በመጠቀም ግዥና ሽያጭ ማከናወን 

አሇባቸው፡፡            

አንቀጽ 11 የነዲጅ አዲይ ኃሊፊነት 

1/ ከባሇሥሌጣኑ በሚሰጠው የርክክብ ቅፅ መሠረት የነዲጅ ርክክብ መዝገብ ያዯረጃሌ፣ ላልች 

የነዲጅ ርክክብና የሸያጭ ሰነድችን አሟሌቶና አዯራጅቶ መያዝ አሇበት፣ 

2/ ነዲጅ የጫነ ተሽከርካሪ ከማዯያው ሲዯርስ የቦቴው እሽግ አሇመከፈቱን በማረጋገጥ የወረዲው 

ወይም የከተማው አስተዲዯር የንግዴ ጽ/ቤት ሠራተኛ በተገኘበት ከአሽከርካሪው ጋር ርክክብ 

ይፈፅማሌ፤ ስሇመረከቡ በንግዴ ጽ/ቤቱ ተወካይ የተረጋገጠ ማስረጃ ሇአሽከርካሪው መስጠት 

አሇበት፣ 

3/ በርክክብ ወቅት አሽከርካሪው በተቀመጠሇት የመዴረሻ ጊዜ ውስጥ መዴረሱን በማረጋገጥና 

በመዝገቡ ሊይ የተቀመጡትን መጠይቆች በሙለ በትክክሌ በመሙሊት አሽከርካሪውን 

ማስፈረም አሇበት፣  

4/ የነዲጅ አዲዩ በሚመሇከታቸው ተቆጣጣሪ አካሊት ሲጠየቅ መዝገቡን የማቅረብና የማሣየት 

ግዳታ አሇበት፣ 
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5/ በነዲጅ መጠን መሇኪያ ፍልው ሜትር የተሇካውና የቦቴው ካሉብሬሽን ከሚያሰየው መጠን 

ጋር በማመሳከር ትክክሇኛነቱን አረጋግጦና መዝግቦ ሇአሽከርካሪው መስጠት አሇበት፣ 

6/ በቦቴው ካሉብሬሽን እና በፍልው ሜትሩ መካከሌ የመጠን ሌዩነት ካጋጠመ ሌዩነቱ 

በኩባንያው፣ በትራንስፖርተሩ መካከሌ ባሇው ውሌ መሰረት እሌባት እንዱያገኝ ይዯረጋሌ፣ 

7/ ነዲጅ አዲዩ በማዯያው የነዲጅ መጠን መሇኪያ ፍልው ሜትር ማስገጠም አሇበት፣ 

8/ የነዲጅ መጠን መሇኪያ ፍልው ሜትር በሁለም የነዲጅ ማዯያዎች ተገጥመው 

የሚጠናቀቅበት የጊዜ ገዯብ በሚኒስቴሩ ይወሰናሌ፣ 

9/ የነዲጅ ማዯያ የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ መጠቀም አሇበት፣  በቀጣይ አገሌግልት 

አሰጣጥን የሚያቀሊጠፍ አውቶማቲክ የሽያጭ እና የዯረሰኝ ማሽን ማስገጠምና መጠቀም 

አሇበት፣ 

10/ በነዲጅ ማዯያው የተራገፈው የነዲጅ ዓይነትና መጠን አስመሌክቶ በተረከበበት ዕሇት 

በአካባቢው ሇሚገኘው የንግዴ ጽ/ቤት እና ሇኩባንያው በጽሑፍ ሪፖርት ማዴረግ አሇበት፣ 

11/ ማንኛውም ነዲጅ አዲይ የነዲጅ ውጤቶችን ሚኒስቴሩ በየጊዜው በሚወስነው የችርቻሮ መሸጫ 

ዋጋ እና በሚወጣው የሕዝብ ማስታወቂያ መሠረት መሸጥ አሇበት፣ በሚኒስቴሩ ከተወሰነው 

ዋጋ በሊይ በሚሸጥ የነዲጅ አዲይ ሊይ የአካባቢው ንግዴ ፅ/ቤት አስተዲዯራዊና ህጋዊ እርምጃ  

መውሰዴ አሇበት፤ 

አንቀጽ 12 የነዲጅ ቦቴ ባሇንብረት ወይም የትራንስፖርት ማህበራት ኃሊፊነት፣ 

1/ ይህንን መመሪያ  ሇአሽከርካሪዎች የማዴረስ፣እንዱያውቁትና እንዱተገብሩት የማዴረግ 

ኃሊፊነት አሇበት፣ 

2/ ተሸከርካሪው ነዲጅን ሇማጓጓዝ የሚያስችሇው የካሉብሬሽንና የብቃት ማረጋገጫ 

ሰርትፊኬት እንዱኖረው ማዴረግ  አሇበት፣ 

3/ ሚኒስቴሩ በሚወስነው የጊዜ ገዯብ ውስጥ በነዲጅ ቦቴዎች ሊይ በኩባንያዉ መስፈርት 

መሠረት ጂፒኤስ ማስገጠም አሇበት፣ 

4/ በዚህ መመሪያ አንቀፅ 12 ንዑስ አንቀፅ 5 እና 6 መሠረት ከነዲጅ አዲዩ ጋር የነዲጅ  

ርክክብ እንዱፈፀም ያዯርጋሌ፤ 

5/ አሽከርካሪው ሉኖረው የሚገባውን የሥራ ብቃትና ዱሲፒሉን ያሟሊ መሆኑን እና 

ተጠያቂነትን ሉያረጋግጥ በሚያስችሌ አኳኋን ቅጥር መፈጸም አሇበት፣ 
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6/ የተሸከርካሪውን ስምሪት የመከታተሌና ችግሮች ሲኖሩ በፍጥነት ማስተካከሌ አሇባቸው፣ 

7/ የነዲጅ ውጤቶችን የማጓጓዝ ሂዯቱ አሳማኝ ባሌሆነ ምክንያት እንዲይስተጓጎሌ መከታተሌ 

አሇበት፣  

8/ የእያንዲንደን ተሸከርካሪ እና አሽከርካሪ ሙለ መረጃ አዯራጅቶ መያዝ አሇበት፣ 

ሲጠየቅም ጉዲዩ ሇሚመሇከታቸው ተቆጣጣሪ አካሊት ማቅረብ አሇበት፣ 

9/ በነዲጅ ቦቴዎች ሊይ ኩባንያዎች አርማቸውን ወይም ምሌክታቸውን እንዱሇጥፉ መተባበር  

አሇበት፣ 

10/  በነዲጅ ቦቴዎች ሊይ ከረዲት ውጭ ላሊ ሰው እና ህገወጥ ዕቃ እንዲይጭን ሇአሽከርካሪው 

ማሳወቅ አሇበት፣ 

11/  ነዲጅ የጫነ ቦቴ ከንጋቱ 10 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ብቻ እንዱጓዙ ማዯረግ 

አሇባቸው፡፡  

12/  አሽከርካሪዎች የተሰጣቸውን ሥምሪት ተቀብሇው እንዱፈፅሙ መከታተሌና መቆጣጠር 

አሇበት፤ 

13/  አሽከርካሪዎች ያሇበቂ ምክንያት ነዲጅ ጭነው እንዲይቆሙ መከታተሌ አሇበት፤  

  አንቀጽ 13 የነዲጅ ቦቴ አሽከርካሪዎች ኃሊፊነት 

1/ ከወዯብ ወይም ከሀገር ውሰጥ ዳፖ የተረከበውን  ነዲጅ ሇተጫነሇት ማዯያ ወይም 

መዲረሻ በተቀመጠሇት የጊዜ ገዯብ ውሰጥ በማዴረስና የወረዲው ወይም የከተማው ንግዴ 

ፅ/ቤት ሠራተኛ በተገኘበት በመረካከቢያ መዝገብ በማስመዝገብ ርክክብ መፈፀም 

አሇበት፤ የርክክብ ሰነድችን በጥንቃቄ በመያዝ ሇሚመሇከታቸው ይሰጣሌ፤ 

2/ በዚህ መመሪያ አንቀፅ 12 ንዑስ አንቀፅ 5 እና 6 ሊይ በተገሇፀው አግባብ ከነዲጅ አዲዩ 

ጋር የነዲጅ ርክክብ ማዴረግ አሇበት፤ 

3/ በኩባንያው በኩሌ የስምሪት ሇውጥ ሲያጋጥም ጥያቄው  ሇባሇሥሌጣኑ ቀርቦ ስሇመፈቀደ 

የጽሑፍ ማስረጃ ሳይዯርሰው ነዲጁን ወዯላሊ መዲረሻ መውሰዴ የሇበትም፣ 

4/ የነዲጅ ቦቴውን እሽግ ሇተጫነሇት የነዲጅ ማዯያ ዯርሶ በነዲጅ አዲዩና በንግዴ ጽ/በት 

ሠራተኛው ታይቶና ትክክሇኛነቱ ተረጋግጦ እስኪፈታ ዴረስ የመጠበቅ ግዳታ አሇበት፣  

5/ የተሸከርካሪውን ስምሪት ሇመቆጣጠር የሚገጠሙትን ጂፒኤስ እና ላልች መሣሪያዎችን 

በጥንቃቄ የመያዝ ግዳታ አሇበት፣ 
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6/ ነዲጅ ጭኖ በሚንቀሳቀስበት ወቅት የተሟሊ የጉዞ ሠነድችን መያዝ አሇበት፣ 

7/ በነዲጅ ቦቴዎች ሊይ ከረዲት ውጭ ላሊ ሰው እና በህግ የተከሇከለ ዕቃዎችን መጫን 

የሇበትም፣  

8/ ኩባንያ በቦቴ ሊይ የሾፌር ረዲትን የመጠቀም ሁኔታን በራሱ አሠራር ሉወስን ይችሊሌ፣  

9/ ነዲጅ የጫነ አሽከርካሪ የሥራ ሠዓት ከንጋቱ 10 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ሲሆን 

ኩባንያው ይህንኑ ያገናዘበ የሥራ ሰዓት መወሰን ይችሊሌ፤ 

10/  የነዲጅ ቦቴ አሽከርካሪ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 8 ሊይ በተመሇከተው የሥራ ሰዓት 

ወቅት ሇመመገብና ሇዕረፍት በአንዴ ቦታ ከ2 ሰዓት በሊይ መቆም የሇበትም፡፡ 

ከተጠቀሰው ጊዜ በሊይ ያሇበቂ ምክንያት ቆሞ በተገኘ የቦቴ አሽከርካሪ ሊይ 

አስተዲዯራዊና ህጋዊ እርምጃ ይወሰዲሌ፤ 

11/  አሽከርካሪው የጫነውን ነዲጅ በህገወጥ ተግባር ሊይ  ካዋሇ  በህግ ተጠያቂ ይሆናለ፣ 

12/  የጫነውን ነዲጅ ከተጫነሇት መዲረሻ ውጭ በላሊ ማዯያ ካራገፈ ከባሇማዯያው ጋር 

በጋራ፣ በህግ ተጠያቂ ይሆናሌ፣አስተዲዯራዊ እርምጃም ይወስዲሌ፣ 

13/  ነዲጅ ጭኖ በጉዞ ሊይ እያሇ በተቆጣጣሪ አካሊት የሚጠየቀውን መረጃ የመስጠት ወይም 

የማሳየት ግዳታ አሇበት፡፡ 

  አንቀጽ 14 የነዲጅ ተቆጣጣሪ ባሇሙያዎች ኃሊፊነት 

1/ ባሇሙያው ቁጥጥር በሚያዯርግበት ወቅት አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ከሚመሇከተው 

የአከባቢ ፖሉስ እና የፍትህ አካሊት ዴጋፍ መጠየቅ ይችሊሌ፣  

2/ ባሇሙያው ተቆጣጣሪ ስሇመሆኑ  የሚገሌፅ የመስሪያ ቤት መታወቂያ ወረቀት እና 

የሥራ ትእዛዝ ዯብዲቤ መያዝና ቁጥጥር ሇሚዯረግበት አካሌ ወይም ባሇቤት ማሳየት 

አሇበት፤ 

3/ በቁጥጥር ሥራ ወቅት የታየውን ጉዴሇት ሇዴርጅቱ ባሇቤት ወይም ህጋዊ ተወካይ 

የማሳወቅ እና በቁጥጥር ወቅት በታዩ ግኝቶች ሊይ መፈራረም  አሇባቸው፤ 

4/ ተቆጣጣሪው አካሌ ሇቁጥጥር ሲወጣ የቁጥጥር ተግባራትን ከሚያስተባብረው ኃሊፊ ጋር 

ስሇሚቆጣጠረው ማዯያ ወይም የነዲጅ ቦቴ ወይም ላሊ ተግባር እና በሚዯረገው 

የቁጥጥር አካሄዴ ሊይ  ስምምነት ያዯርጋሌ፤ 

5/ ተቆጣጣሪው አካሌ ባዯረገው ቁጥጥር ያገኘውን ውጤት በቼክ ሉሰት ሊይ በመሙሊት 

ቁጥጥር ከተዯረገበት ዴርጅት ጋር በመፈራረም ሇሃሊፊው ሪፖረት ያቀርባሌ፤ 
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6/ ተቆጣጣሪው አካሌ የቁጥጥር ተግባሩ አስገዲጅ በሆነ ምክንያት ከመንግሥት የሥራ 

ስዓት ውጪ የሚያከናውን ከሆነ አግባብ ካሇው ባሇሥሌጣን የትእዛዝ ዯብዲቤ መያዝና 

ቁጥጥር ሇሚዯረግበት ዴርጅት ማሳየት አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 15 አስተዲዯራዊ ቅጣት 

1/ ማንኛውም የነዲጅ አከፋፋይ ኩባንያ እና አዲይ በዚህ መመሪያ የተዘረዘሩትን ተግባራት 

በአግባቡ ያሌፈጸመ እና መመሪያውን የጣሰ ሆኖ ሲገኝ እንዯየጥፋቱ ክብዯት የጽሑፍ 

ማስጠንቀቂያ ከመስጠት ጀምሮ ከአከፋፋይነት ከማገዴ እስከ ፈቃዴ መሠረዝ የሚያዯርስ 

እርምጃ ይወሰዴበታሌ፡፡ 

2/ ማንኛውም የነዲጅ ቦቴ ባሇንብረት እና አሽከርካሪ በዚህ መመሪያ የተዘረዘሩትን 

ተግባራት በአግባቡ ያሌፈጸመ እና መመሪያውን የጣሰ ሆኖ ሲገኝ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ 

ከመስጠት ጀምሮ ትራንስፖርትና ልጂስቲክ ሚኒቴር ጋር በመነጋገር የነዲጅ ጭነት 

ሥምሪት እና የአሽርካሪነት ፈቃደን ከማገዴ እስከ መሠረዝ የሚያዯርስ እርምጃ 

ይወሰዴበታሌ፡፡  

3/ በየእርከኑ የቁጥጥር ሥራ እንዱሠራ ሥሌጣን የተሰጠው ማንኛውም አካሌ በአዋጅ 

ከተሰጠው ሥሌጣንና በዚህ መመሪያ ሊይ ከተዘረዘረው አሠራር ውጭ የቁጥጥር ሥራ 

ሲያከናውን የተገኘ አካሌ እንዯየጥፋቱ ክብዯት በዱሲፒሉን ሥርዓት ከመጠየቅ እስከ 

ከሥራ መባረር የሚያዯርስ እርምጃ እንዱወሰዴበት ይዯረጋሌ፡፡ 

4/ በዚህ መመሪያ መሠረት የሚሰጠው አስተዲዯራዊ እርምጃ እንዯተጠበቀ ሆኖ በወንጀሌ 

እና በፍትሐ ብሔር ህግ ተጠያቂ ይሆናለ፡፡  

አንቀጽ 16 የመተባበር ግዳታ  

ተቆጣጣሪው አካሌ ይህን መመሪያ በማስፈፀም ሂዯት ሲጠየቁ የአከባቢው ፖሉስ እና የፍትህ 

አካሊት የመተባባር ግዳታ አሇባቸው፡፡   

አንቀጽ 17 ተፈፃሚነት የሚኖራቸዉ ህጎች  

በዚህ መመሪያ የተቀመጡ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ የወንጀሌ እና የፍትሐ-ብሔር ህጎች 

ተፈፃሚ ይሆናለ፡፡  
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አንቀጽ 18 አስፈፃሚ አካሊት  

ይህ መመሪያ በባሇሥሌጣን መ/ቤቱ በክሌሌ እና በከተማ አስተዲዯር፣ በዞን እና በወረዲ ንግዴን 

በሚመሩ አካሊት አማካይነት ተፈጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 19 መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከፀዯቀበት ከሰኔ 8 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡ 

 

      አቶ ገብረ መስቀሌ ጫሊ 

የንግዴና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስትር 

አዱስ አበባ 

 

 

 

 


